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KORTFATTET REFERAT FRA DET FEMTE MØDE 

I ARBEJDSGRUPPEN OM MIGRATION  
 

Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 

1. Indledning ved formanden  

Skiftende formænd: Alessandro Alfieri, medlem af det italienske senat, Italien, Dimitris Kairidis, 

medlem af det græske parlament, Grækenland 

Formanden, Alessandro Alfieri, åbnede mødet ved at udtrykke fuld solidaritet med det ukrainske folk 

og ved på det kraftigste at fordømme krigen mod Ukraine. Han glædede sig over, at EU havde reageret 

og talt med én stemme, idet han bl.a. henviste til de strenge sanktioner, som EU havde vedtaget. Han 

glædede sig navnlig over medlemsstaternes enighed om aktiveringen af direktivet om midlertidig 

beskyttelse, som tilbød minimumsstandarder for beskyttelse og garanterede byrdefordeling. Han 

bemærkede, at nogle af de anbefalinger, som borgerne havde vedtaget, gik i samme retning som 

Rådets afgørelse om midlertidig beskyttelse. Et af de vigtigste mål med aktiveringen af direktivet om 

midlertidig beskyttelse var at mindske presset på asylsystemet og give personer mulighed for at nyde 

godt af harmoniserede rettigheder i hele EU: opholdstilladelse, adgang til arbejde, bolig, lægehjælp, 

uddannelse for børn. Kommissionen ville koordinere udvekslingen af oplysninger mellem 

medlemsstaterne om deres modtagelseskapacitet og identificerede støttebehov. EU-agenturerne 

kunne yde yderligere støtte efter anmodning fra medlemsstaterne. Nogle af disse spørgsmål blev 

berørt i borgernes anbefalinger.  

Formanden meddelte, at det kortfattede referat af det foregående møde den 1. marts blev betragtet 

som godkendt og ville blive oversat til alle sprog og uploadet på platformen. 

2. Opfølgning på borgernes præsentation af anbefalingerne fra EU-borgerpanel 4 og de nationale 

borgerpaneler vedrørende migration 

2.1 Lovlig migration (se tabellen i bilaget) 

2.2 Irregulær migration (se tabellen i bilaget) 

2.3 Asyl, integration (se tabellen i bilaget) 

Tre borgere fra EU-borgerpanelerne fremlagde deres anbefalinger. De var meget ivrige efter at se, 

hvad der ville ske med borgernes anbefalinger efter den 9. maj. De understregede især: 

- at kernen i deres anmodning var at have et fælles europæisk migrationsbegreb, der 

respekterede menneskerettighederne og var effektivt; en migrationspolitik skulle være 

gennemsigtig og baseret på solidaritet 

- deres anbefaling af en revision af EU's asyl- og migrationsregler og erstatning af 

Dublinsystemet 
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- behovet for fælles procedurer for at sikre, at de nationale institutioner og EU-institutionerne 

var på bølgelængde 

- behovet for overvågning, for et asylkontor, der støttede og sikrede, at procedurerne blev 

behandlet hurtigt, og om nødvendigt for at sende folk tilbage til sikre tredjelande 

- at institutionerne var nødt til at handle beslutsomt og hurtigt, og at dette var stadig vigtigere i 

betragtning af situationen i Ukraine  

- fælles og hurtigere procedurer i forbindelse med behandling/vurdering af asylansøgninger 

- udvidelse af Den Europæiske Unions Asylagenturs beføjelser for at lette omfordelingen af 

migranter, navnlig af asylansøgere og flygtninge, inden for EU 

- hurtig oprettelse af asylcentre for uledsagede mindreårige  

- behovet for, at EU arbejdede på de grundlæggende årsager til migration ved at investere i 

oprindelseslandene 

- bedre integrering af flygtninge og asylansøgere  

- tilskyndelse til lovlig migration af faglærte arbejdstagere til dækning af behovet for arbejdskraft 

og foranstaltninger til bekæmpelse af irregulær migration som kilde til forarmelse i 

medlemsstaterne 

- fremme af et ensartet system for anerkendelse af erhvervsmæssige og akademiske 

kvalifikationer og oprettelse af et EU-agentur til dette formål, herunder integration, 

erhvervsuddannelse, som Eures kunne danne grundlag for 

- betydningen af at harmonisere arbejdsvilkårene i hele EU, herunder ved at styrke 

fagforeningernes rolle på tværnationalt plan med henblik på at mindske forskellene i 

arbejdsvilkår mellem medlemsstaterne og dermed mindske den interne økonomiske migration 

- screening af borgere i udrejselandene for at finde ud af, hvem der var egnede til job i EU, på 

grundlag af offentlige kriterier, som kunne gennemføres af et EU-agentur 

- oplysning og uddannelse af borgerne om migration gennem uddannelsesprogrammer for børn, 

mediekampagner og incitamenter til NGO-aktiviteter. 

Repræsentanten for det franske borgerpanel fremlagde også anbefalinger vedrørende migration og 

understregede, at deres anbefalinger overlappede med anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne og 

havde mange lighedspunkter. Han nævnte navnlig: 

- oprettelse af et særligt kontor for migrationspolitik for at sikre respekt for migranters 

grundlæggende rettigheder, integration gennem uddannelse og respekt for europæiske 

værdier  

- oprettelse af et kontor, der skulle sikre samarbejde og udviklingsbistand, styre strømmene fra 

deres begyndelse og EU's udviklingspolitik, således at migranterne ville foretrække at blive 

hjemme og dermed dæmme op for migrationsstrømmene  

- nødvendigheden af at inddrage alle medlemsstater på lige fod, uanset om de var grænselande  
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- udarbejdelse af et europæisk charter for et forenet og humant Europa, der var godkendt af alle 

stater og af borgerne.  

 

3. Drøftelse 

Formanden strukturerede drøftelsen efter de tre overordnede emner.  

3.1 Lovlig migration  

Medlemmerne af arbejdsgruppen hilste generelt borgernes anbefalinger om lovlig migration 

velkommen. Følgende bemærker blev fremsat: 

- Ud over at skabe sikre lovlige migrationsveje var det vigtigt at tilbyde en værdig modtagelse 

- Anbefaling 7 blev hilst velkommen af flere medlemmer af arbejdsgruppen. Et medlem 

reagerede også på anbefaling 7 ved at anføre, at der ikke kun var behov for en højt kvalificeret 

arbejdsstyrke  

- Flere medlemmer fremhævede også anbefaling 9 som en vigtig anbefaling 

- Et medlem understregede desuden, at krigen i Ukraine og flygtningestrømmen havde ændret 

systemet for arbejdskraftmigration, da flygtninge fra Ukraine fik adgang til arbejdsmarkedet 

- Et par medlemmer fremhævede også betydningen af at bidrage til arbejdsstyrken som et 

middel til hurtig integration i EU's samfund 

- Behovet for at bekæmpe migration internt i EU ved at øge standarderne i de lande, der var 

mindre attraktive, og for at tackle hjerneflugten i EU blev også nævnt 

- Et medlem reagerede også på anbefaling 30, men støttede det overordnede mål og spurgte, 

om borgerne havde overvejet midlertidig arbejdskraftmigration. 

3.2 Irregulær migration  

Under denne drøftelse gjorde mange medlemmer opmærksom på forbindelserne mellem 

anbefalingerne om irregulær migration og om asyl og integration.  

- Flere medlemmer glædede sig over anbefaling 10 og dens fokus på menneskerettigheder. Et 

medlem nævnte, at anbefaling 10 snarere burde henvise til "høje minimumsstandarder" for 

modtagelses- og modtagelsesfaciliteter end til "lige".  

- Flere medlemmer opfordrede også til, at udtrykket "ulovlig" blev omformuleret til "irregulær" 

migration  

- Nogle medlemmer opfordrede til, at man skelnede mellem lovlig og irregulær migration, at 

man viste solidaritet med reelle asylansøgere, som kom fra Ukraine, og at sætte en stopper 

for irregulær migration 

- Nogle understregede deres modstand mod instrumentaliseringen af migration 
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- Kun få medlemmer gav udtryk for deres skepsis over for anbefaling 8 om at give Frontex flere 

beføjelser, samtidig med at de anførte, at dette kunne være en betingelse for og garanti for 

større gennemsigtighed 

- Flere andre medlemmer hilste anbefaling 8 velkommen og insisterede på behovet for at 

beskytte EU's ydre grænser og på, at Frontex skulle opfylde sit nuværende mandat. I den 

forbindelse opfordrede et medlem også indtrængende til mere finansiel og teknisk støtte fra 

EU for at beskytte den ydre grænse, og et medlem henviste også til tredjelandes 

instrumentalisering af migranter. Behovet for en stærk beskyttelse af de ydre grænser og 

forudgående screening af asylansøgere blev også nævnt i denne forbindelse samt mere 

finansiel og teknisk støtte til medlemsstater med ydre grænser 

- Nogle få påpegede, at man skulle finde frem til en løsning med hensyn til grænsebeskyttelse 

og solidaritet. Man kunne vise solidaritet på forskellige måder, ikke kun gennem omfordeling, 

men også gennem materielle, menneskelige, administrative eller finansielle ressourcer 

- Med hensyn til EU-agenturernes mandater nævnte et medlem, at de skulle opfylde deres 

eksisterende mandater i forbindelse med operationer på stedet. Situationen med Ukraine 

viste, at medlemsstaterne alene var i stand til at håndtere den store tilstrømning af migranter 

uden støtte fra agenturerne 

- Behovet for en effektiv tilbagesendelsespolitik for personer, der ikke fik asyl, blev også 

efterlyst 

- Flere medlemmer glædede sig over anbefaling 27 om partnerskaber med oprindelseslande 

for at tackle de grundlæggende årsager til migration. Samarbejde med tredjelande var vigtigt 

for at finde en politisk løsning og håndtere de grundlæggende årsager 

- Det forhold, at migranter havde foretaget terrorangreb, blev også nævnt i et indlæg, men 

andre understregede behovet for at undgå kriminalisering af migranter. Man måtte finde 

løsninger på tilbagesendelsesproblemet, bekæmpelse af ulovlig migration, 

menneskesmugling og alvorlig organiseret kriminalitet 

- Opretholdelse af sikkerheden og reform af asylreglerne kunne ikke ske på bekostning af EU's 

værdier solidaritet, lovlighed og bistand. 

 

3.3 Asyl, integration  

- Flygtninge burde kunne udnytte deres færdigheder, og den bedste måde at integrere dem 

på var gennem job 

- Flere medlemmer tilsluttede sig anbefaling 33 om erstatning af Dublinsystemet  

- I forbindelse med anbefaling 33 påpegede et medlem, at antallet af flygtninge, som en 

medlemsstat allerede havde modtaget, og deres kapacitet burde tages i betragtning, når 

kvoterne blev fastsat, samt behovet for værdige modtagelsesfaciliteter  
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- Med hensyn til anbefaling 35 fremhævede flere medlemmer, at EU's grænsestater skulle 

nyde godt af solidaritet fra andre medlemsstater, og henviste også til, at solidaritet kunne 

komme til udtryk i forskellige former, f.eks. gennem finansiel støtte 

- Behovet for at inddrage det lokale og regionale niveau for at sikre integration af migranter 

blev understreget.  

Hen imod slutningen af drøftelsen om migration satte et medlem spørgsmålstegn ved integriteten af 

borgernes udvælgelsesproces, hvilket udløste stærke reaktioner fra borgerkomponenten. En borger 

ønskede navnlig at præcisere, at medlemmet havde fejlfortolket hendes ord.  

4. Sammenfatning ved den tidligere formand 

Den tidligere formand glædede sig over de fremskridt, der var gjort i arbejdsgruppen, og gav udtryk 

for sin optimisme med hensyn til det indhold, der ville komme ud af drøftelserne. Han fordømte 

invasionen af Ukraine. Generelt mente han, at dette kunne give Europa et incitament til at forene sig 

mere og blive stærkere. Han mindede om, at nogle lande i 2015 var meget imod tilstrømningen af 

flygtninge, mens de samme lande i dag stod i frontlinjen i den nuværende krise og udviste mere 

generøsitet, hvilket han glædede sig over. Han mente, at dette var en positiv udvikling, der ville gøre 

det muligt at indse, at fælles problemer krævede fælles løsninger. 

Han afsluttede drøftelserne:  

- Om lovlig migration understregede han behovet for lovlige migrationsveje med forskellige 

former for støtte, information og bevidstgørelse  

- Om irregulær migration sagde han, at menneskerettighederne ikke var til forhandling, var 

uadskillelige fra dette emne, og at der var behov for at tackle den uforholdsmæssigt store 

byrde for EU's grænsestater samt behov for støtte, solidaritet og bistand til 

oprindelseslandene 

- Om asyl og integration sagde han, at det var vigtigt at stramme og konsolidere de nationale 

politikker i et fælles EU-system. 

Med hensyn til et medlems påstande om integriteten af udvælgelsen af borgere mente den tidligere 

formand, at disse burde forelægges plenarforsamlingen, og at medarrangørerne burde reagere på 

den mest omfattende og gennemsigtige måde, således at der ikke herskede nogen tvivl om 

borgernes repræsentativitet og om deres anbefalinger og forslag.  

5. Afslutning ved formanden 

Formanden takkede arbejdsgruppens medlemmer for deres bidrag og så frem til de næste skridt.  

  



 

6 
 

Bilag I: Klynger af anbefalinger 

Klynger Anbefalinger 
 

Lovlig 
migration 

EU-borgerpanel 4: 6, 7, 9, 28, 30  
 
Litauens borgerpanel: 9 
 

Irregulær 
migration 

EU-borgerpanel 4: 8, 10, 27, 35 
 
Frankrigs borgerpanel: Ændring 2  
 
Litauens borgerpanel: 10 
 
Nederlandenes borgerpanel: 3 (i afsnittet om migration) 
 

Asyl, 
integration 

EU-borgerpanel 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Frankrigs borgerpanel: Ændring 13 
 
Litauens borgerpanel: 2, 3, 8  
 
Nederlandenes borgerpanel: 1 og 2 (i afsnittet om migration) 
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Bilag II: Liste over medlemmer, der var tilmeldt mødet  

  Carmelo ABELA Rådet 

  Arnoldas ABRAMAVICIUS Rådet 

  Alessandro ALFIERI Nationale parlamenter 

  Abir AL-SAHLANI Europa-Parlamentet 

  Konstantinos ANDREADAKIS EU-borgerpaneler 

  Marc ANGEL Europa-Parlamentet 

  Malik AZMANI Europa-Parlamentet 

  Pernando BARRENA ARZA Europa-Parlamentet 

  Gunnar BECK Europa-Parlamentet 

  Magnus  BERNTSSON Lokal/regional repræsentant 

  Marjolijn  BULK 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Jaroslav  BŽOCH Nationale parlamenter 

  Luís  CAPOULAS SANTOS Nationale parlamenter 

  Liina CARR Arbejdsmarkedets parter 

  Iness CHAKIR 
Nationale 
borgerpaneler/arrangementer 

  Laura Maria CINQUINI EU-borgerpaneler 

  Gabriella CÍVICO Civilsamfundet 

  Angel DZHAMBAZKI Europa-Parlamentet 

  Karoline EDTSTADLER Rådet 

  Julia EICHBERGER EU-borgerpaneler 

  Joseph  ELLIS Nationale parlamenter 

  Harris  GEORGIADES Nationale parlamenter 

  Vasil GEORGIEV Rådet 

  Elsie GISSLEGÅRD 
Nationale 
borgerpaneler/arrangementer 

  Sunčana GLAVAK Europa-Parlamentet 

  Ľudovít  GOGA Nationale parlamenter 

  Hafida GUELLATI EU-borgerpaneler 

  Gabriela HEGENBERG EU-borgerpaneler 

  Ylva JOHANSSON Europa-Kommissionen 

  Dimitris  KAIRIDIS Nationale parlamenter 

  Jeroen LENAERS Europa-Parlamentet 

  Cees  LOGGEN Lokal/regional repræsentant 

  Oudekki  LOONE Nationale parlamenter 

  Arminas  LYDEKA Nationale parlamenter 

  Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Rådet 

  Augusta  MONTARULI Nationale parlamenter 

  Nathalie  OBERWEIS Nationale parlamenter 

  Oszkár  ÖKRÖS Rådet 

  Philippe OLIVIER Europa-Parlamentet 
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  Laurentiu  
PLOSCEANU 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

  Yoomi RENSTRÖM Regionsudvalget 

  Desislava SIMEONOVA EU-borgerpaneler 

  Andrzej SKIBA 
Nationale 
borgerpaneler/arrangementer 

  Sara SKYTTEDAL Europa-Parlamentet 

  Jordi SOLÉ Europa-Parlamentet 

  Petra  STEGER Nationale parlamenter 

  Tuomas Heikki SUIHKONEN EU-borgerpaneler 

  Kata TUTTO Regionsudvalget 

  Nils USAKOVS Europa-Parlamentet 

  Hubregt VERHOEVEN EU-borgerpaneler 

  Dragan VOLAREVIĆ EU-borgerpaneler 

  Krasimir ZLATINOV EU-borgerpaneler 

 


